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วันที่ รายการ อาหาร โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ – นาริตะ    
NARITA VIEW HOTEL  

หรือเที่ยบเท่า 

2 
นาริตะ – เมืองซาวาระ – ชซุิย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – วัดนาริตะซัง –  

อีออนพลาซ่า – นาริตะ  - - 
NARITA VIEW HOTEL  

หรือเที่ยบเท่า 

3 
นาริตะ – วัดคามาคุระ – หุบเขาโอวาคุดานิ – พิพธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – 

ทะเลสาบยามานากะ     
LAKE YAMANAKA SUNPLAZA 

HOTEL หรือเที่ยบเท่า 

4 ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจ ิ– ช้อปป้ิงชนิจูกุ – สนามบนินาริตะ   -  

5 สนามบนิดอนเมือง     

 

ท่องเท่ียวสุดคุ้ม ณ ดินแดนอาทิตยอ์ทุยั!! 
เทีย่วเมอืงเก่าซาวาระ ชมความยิง่ใหญ่ของภเูขาไฟฟูจิ 

ช้อปกระหนํา่ย่านชินจูก ุพิเศษให้ท่านได้ทาน    
บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์และแช่ออนเซน็สไตลญี์ปุ่่ นแท้ๆ!! 

 อิม่อร่อยไปกบั 
บุฟเฟต่์ขาปยูกัษ ์

 

 

 

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์ 

ราคา  40,900.- 
  

XJ 606 DMK – NRT 11.05 – 19.25 
XJ 607 NRT – DMK 20.40 – 01.20 
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08.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความ

สะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

11.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 606 

19.25 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้  

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรอืเทีย่บเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ย่านประวตัศิาสตร์เก่า ณ เมืองซาวาระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มี

คลองสายน้อยๆตดัผ่าน บ้านเรอืนที่อยู่ตดิรมิคลองนี้ถอืว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีมากว่าพนัปี    

ถูกดูแลและอนุรกัษ์โดยคนญี่ปุน่ในทอ้งถิน่ จนย่านเมอืงเก่า ซาวาระได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นย่าน

อนุรกัษ์อาคารประวตัิศาสตร์ที่สําคญั ในปี ค.ศ.1996 แห่งแรกในเขตภูมิภาคคนัโต และยงัเป็น

สถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์รื่อง ฟดั จงั โตะ อกีดว้ย 

*** อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์ซึ่งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระให้ท่านได้เลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบั

ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ 

DAY 2 นาริตะ– เมืองซาวาระ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์– วดันาริตะซงั – อีออนพลาซ่า – นาริตะ 
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นําท่านสู่ วดันาริตะซงั 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กบั   

เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟจุดเด่นของวดัถือเป็นเทพชัน้สูงสุดของลัทธิชิน       

ก่อนแกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มผีูแ้วะเวยีน

เขา้สกัการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพื้นที่กว่า 165,000 ตารางเมตร 

เป็นสถานพกัผอ่นหย่อนใจทีส่วยงามร่มรื่น และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤดู 

สมควรแก่เวล่า นําท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลือกซื้อ

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของร้าน 

100 Yen ซึ่งสนิคา้ทุก ๆ  อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

*** อาหารกลางคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรอืเทีย่บเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมติตา นิโอยู

ราอ ิหรือที่รู้จกักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสมัฤทธิอ์งค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 

13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น้ําหนกัราว 122 ตนั เดมิองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไม้สูง

ถึง 24 เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครัง้ แม้จะสร้างขึ้นใหม่ก็ถูกภัย

ธรรมชาตเิหล่านี้ทําลายลง จนกระทัง่ครัง้สุดทา้ยในเมื่อปีค.ศ. 1584 ได้เกดิปาฏหิารยิ์กบัองค์หลวง

พ่อเพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ทีเ่ดมิ ชาวญี่ปุน่มคีวามศรทัธาเชือ่ในการบนบาล

ขอให้ประสบความสําเร็จต่าง ๆ พลาดไม่ได้กบัการแวะบนัทกึภาพคู่กบัต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสดจ็พระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณ ีพระบรมราชนิี ครัง้เยอืนวดัโคโตกุอนิเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2474 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

DAY 3 นาริตะ – วดัคามาครุะ – หบุเขาโอวาคดุานิ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ  
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เปลีย่นบรรยากาศนําท่าน นัง่รถขึน้ชมหบุเขาโอวาคดุานิ หรอื บ่อแร่ก ามะถนัเดือด ที่ควนัพวย

พุ่งออกมาแยกเป็นบ่อน้อยใหญ่เตม็หุบเขาและบ่อน้ําแร่เดอืดที่สามารถตม้ไขใ่หสุ้กได้และไข่ที่ได้จะ

มสีีด า เชญิลิม้ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเชือ่กนัวา่ หากไดร้บัประทานไข่ด ามหศัจรรย ์1 ฟอง จะ

ท าให้มีอายยืุนยาวเพ่ิมอีก 7 ปี  

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุน่ หรอืเลอืกทดสอบบา้นจําลองสถานการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุ

สู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อของ

ฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA 

SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มผีูก้ล่าวว่า => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิย่างใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที ่5 ซึ่งเป็นจุดทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุน่ และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุน่อกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกตา่งกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่วา่จะมองจากมมุไหนกต็าม (การขึน้

ชมภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

DAY 4 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– สนามบินนาริตะ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศนูยก์ลางมหานครทีค่ราครํ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราครํ่าด้วยผู้คน

มากมาย นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญี่ปุน่ เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที่ถูก

ตาถูกใจ ย่านชอ้ปป้ิงที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีว ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่ง

นคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิค้าชื่อดงัเป็นที่นิยมทัง้

ชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%)  อิสระให้

ท่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาทิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเีลก็ทรอนิกส ์

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคณุผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอางค์

ยีห่อ้ดงัของญี่ปุน่ไม่วา่จะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

*** อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

20.40 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 
 

 

 
01.20  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************************************** 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

11 – 15 เม.ย. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 8,500 บาท 

12 – 16 เม.ย. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 8,500 บาท 

13 – 17 เม.ย. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 8,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

DAY 5 สนามบินดอนเมือง 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้าํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
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 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิ ้
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 
3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
 

 


